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Kasvintuotannon osasto

Siemenperunatuotannon High Grade -aluetta koskevat siemenperunavaatimukset

Korkealaatuisen siemenperunan tuotantoaluetta (High Grade -alue) koskevat
siemenperunavaatimukset – ilmoita alueen ulkopuolelta tuotavasta perunasta
Tyrnävän ja Limingan kunnat muodostavat korkealaatuisen siemenperunan
tuotantoalueen. Tuotantoalueella perunantuotannossa käytettäväksi saa markkinoida ja
alueella perunantuotannossa saa käyttää ainoastaan unionin luokkiin kuuluvaa
siemenperunaa.
Ilmoita tuotantoalueen ulkopuolelta tuotavasta perunasta Ruokavirastoon.
On tärkeää, että kaikesta tuotantoalueelle alueen ulkopuolelta tuotavasta perunasta
ilmoitetaan Ruokavirastoon. Markkinavalvontatarkastuksilla Ruokavirasto varmistaa
tuotantoalueelle
tuotavien
perunaerien
kasvinterveydellisen
laatuvaatimusten
täyttymisen. Samalla otetaan näytteitä laboratoriotutkimuksia rengasmätä- ja
ankeroistestejä varten. Mukuloista tutkitaan silmämääräisesti myös muut
karanteenituhoojat kuten perunasyöpä ja Meloidogyne -ankeroiset. Lisäksi tarkastuksissa
huomioidaan myös siemenperunan laatutuhoojat. Tarvittaessa tuhoojaepäily varmistetaan
aina laboratoriotestein. Ilmoitus tulee tehdä aina, kun perunaa, myös muuta kuin
siemenperunaa, tuodaan tuotantoalueelle sen ulkopuolelta.
Ilmoituksen voi tehdä tämän linkin kautta.
Tuotantoalueen siemenperunavaatimukset
Tuotantoalueella perunantuotannossa käytettäväksi saa markkinoida unionin S-, SE- tai E luokkien siemenperunaa tai niitä korkeampien siemenluokkien siemenperunaa.
Siemenperunan tuottamisessa tuotantoalueella on käytettävä unionin S- tai SE-luokan
siemenperunaa tai niitä korkeampien siemenluokkien siemenperunaa.
Kasvinterveyden turvaamiseksi ja terveen siemenperunan tuotannon edellytysten
säilyttämiseksi on tuotantoalueella muun perunan kuin siemenperunan tuottamiseen
käytettävä unionin S-, SE- tai E-luokan siemenperunaa tai niitä korkeampien
siemenluokkien siemenperunaa.
Koko Suomi on juurikkaan nekroottisen keltasuoniviruksen (BNYVV) suoja-aluetta. Se
tarkoittaa, että koko Suomessa perunantuotannossa käytettäväksi markkinoitavan
siemenperunan tulee täyttää kyseisen tuhoojan suoja-aluevaatimus. Vakuustodistuksen
yhteydessä olevan kasvipassin tulee olla suoja-aluekasvipassi (Plant Passport - PZ) ja siinä
tulee olla todisteena vaatimuksenmukaisuudesta maininta ”Beet necrotic yellow vein
virus”. Käytännössä tämä vaatimus edellyttää kasvipassimerkintöjen lisäksi sitä, että
siemenperuna on tuotettu tuhoojavapaalla alueella tai se on pesty puhtaaksi maaaineksesta.
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Esimerkki Suomessa tuotetun siemenperunan kasvipassi-vakuustodistuksesta.
(suoja-aluetuhoojan merkitsemisessä on kaksi tapaa; tuhoojan nimi tai koodi)

High Grade alueella siemenperunatuotannossa voidaan käyttää vähintään Unionin SE perussiemenluokan siemenperunaa. Muussa kuin siemenperunatuotannossa tulee käyttää
vähintään Union E -luokan perussiemenluokan siemenperunaa.
Huomioitavaa on, että muista EU:n jäsenmaista peräisin olevan siemenperunan tulee myös täyttää
Unionin laatuluokan vaatimus ja siemenperunan vakuustodistuksessa tulee olla merkintä ”Union
grade”.
Kasvipassi -osa tulee olla suoja-aluekasvipassi, eli ”Plant Passport – PZ”. Suoja-aluetuhoojan
merkitsemiseen on kaksi tapaa; tuhoojan nimi tai koodi. Suoja-aluekasvipassissa tulee olla maininta
suoja-aluetuhoojasta; joko ”Beet necrotic yellow vein virus” tai koodi ”BNYVV0”.

Tämä ohje perustuu seuraaviin säädöksiin:
- Laki korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueesta (744/2016)
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus (MMM 13/16) korkealaatuisen siemenperuna
tuotantoalueen markkinoitavan ja perunan tuotannossa käytettävän siemenperunan
vaatimuksista.
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus siemenperunan kaupasta (MMM 3/15)
- Valvonta-asetus (EU) 2017/625
- Kasvinterveyssäädökset: (EU) 2016/2031, (EU) 2019/2072, (EU) 2016/2031
Lisätietoja: kasvinterveys@ruokavirasto.fi

